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Desfile cívico marcará 30 
anos de Senador Canedo
Um Desfile Cívico Militar vai marcar as comemorações do aniversário de 30 anos de emancipação política de Senador Canedo, 
comemorado no dia 1º de junho. O evento também contará com um bolo de 30 metros que será distribuído para comunidade. p2
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‘Como vou ser padrinho de quem mal 
conheço?’, diz Whindersson Nunes
Os digitais influencers Whindersson Nunes e Carlinhos Maia 
usaram o Twitter para discutir em público na tarde de ontem. p8
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Desfile cívico marcará 30 
anos de Senador Canedo
Um Desfile Cívico Mi-

litar vai marcar as 
comemorações do 

aniversário de 30 anos de 
emancipação política de Se-
nador Canedo, comemorado 
no dia 1º de junho. O evento, 
marcado para às 8 horas na 
avenida Dom emanoel, no 
Conjunto Morada do Mor-
ro, também contará com um 
bolo de 30 metros que será 
distribuído para comunidade.

Segundo a prefeitura, uma 
grande estrutura será monta-
da no local. “Carros alegóricos 
estão sendo montados para 
contar a história da cidade, tra-
zendo pioneiros, além de qua-
dros representativos de ações 
e benefícios oferecidos pela 
Prefeitura, além da presença de 
tropas da Polícia Militar, Corpo 
de Bombeiros, exército, além 
de escolas, representantes da 
indústria e comércio local”, in-
formou a gestão municipal. 

 
A cidade
Com um perfil econômi-

co hoje mais diversificado, o 
município abriga o maior Pólo 
Petroquímico do Centro Oes-
te, sendo sua principal fonte 
de renda, provinda do ICMS. 
Porém atrai cada vez mais 
investimentos, com Distritos 
Industriais, com empresas do 
ramo alimentício, confecção, 
marcenaria, cosmético, co-
mércio varejista, entre outros.

Senador Canedo passa 
por um amplo processo de 
crescimento populacional, 
e também de radical trans-

formação econômica. a 
cidade viu os números de 
habitantes dobrar em me-
nos de dez anos desde a sua 
emancipação política. Os 
efeitos foram sentidos na 
paisagem urbana, que com 
crescimento imobiliário ga-
nhou uma nova estrutura, 
tão próspera como a região 
metropolitana qual agrega.  
ruas e avenidas, residenciais 
e investimentos que fazem 
do município um atrativo, 
deixando apenas de ser uma 
cidade dormitório para ser 
umas das mais competitivas 
economicamente de Goiás.

entre os grandes investi-
mentos que estão sendo re-
alizados, que trazem novas 

possibilidades econômicas 
para cidade, e a conclusão 
da sua rede de tratamento 
de esgoto que está sendo im-
plantada, obras em diferen-
tes atuações, como Parques 
ambientais, Praça, Viaduto, 
recuperação Viária, eixos 
estruturantes (ligações inter-
regionais e intermunicipais), 
educação, entre outras , que 
fará com que o município 
desenvolva ainda mais sua 
estrutura urbana, como a 
implantação de novas indús-
trias, comércios e novos em-
preendimentos imobiliários.

Dados da pesquisa da 
consultora Urban Systems 
colocou o município de Se-
nador Canedo como um dos 

mais atrativos do Brasil, para 
abertura de negócios, devi-
do a fatores administrativos 
e de localização geográfica. 
a pesquisa intitulada Cida-
des Inteligentes, elabora um 
ranking levando em conta 
70 indicadores, divididos em 
11 categorias: mobilidade, 
urbanismo, meio ambiente, 
energia, tecnologia e inova-
ção, economia, educação, 
saúde, segurança, empreen-
dedorismo e governança.

O município tem desta-
que em pontos importantes, 
como urbanismo em que a 
cidade teve bom índice devi-
do ruas pavimentada, legis-
lação específicas com boas 
atuações, como Lei Orgânica, 

Código de Posturas e demais. 
e também o marco com re-
lação a equilíbrio financeiro, 
com serviços públicos e bom 
gerenciamento fiscal. Sena-
dor Canedo é a 12ª cidade 
do país na categoria Urbanis-
mo. em 2017, foram aplicado 
r$ 49,9 milhões de reais em 
obras urbanas, que colocou 
a cidade em sétimo lugar no 
estado, em Planejamento 
Urbano, as maiores atuações 
foram no saneamento (dis-
tribuição de água tratada, 
esgoto sanitário) e também 
na pavimentação urbana. 
atualmente 93,9% dos ca-
nedenses residem em vias 
urbanas pavimentadas, me-
diante dados do IBGe.

reprodução

Integrante 
de facção 
criminosa 
morre em 
confronto 
com Rotam

Warley Borges dos San-
tos Silva, mais conhecido 
como Playboy, morreu após 
confronto com militares de 
rondas Ostensivas Táticas 
Metropolitanas (rotam) 
no residencial Buena Vista 
IV, na tarde de ontem. De 
acordo com a Polícia Militar 
(PM), Warley é integrante 
de uma facção criminosa.

Segundo a corporação, 
os militares receberam 
denúncia de que um VW 
Golf, que estaria sendo 
utilizado em diversas ten-
tativas de homicídios, es-
tava parado em uma casa 
no setor. ao chegar no lo-
cal, houve a troca de tiros 
entre o suspeito e os poli-
ciais, e Warley foi alvejado.

Foi solicitado o resgate, 
porém, ele não resistiu aos 
ferimentos e morreu no lo-
cal. Durante revista no veícu-
lo, foram encontrados fortes 
indícios de adulteração. No 
local, os policiais também 
apreenderam um revolver 
calibre 38, quatro tabletes 
de maconha, e porções de 
cocaína e pasta base. além 
disso, foram apreendidos 
um prensa hidráulica. a PM 
destaca que Warley teria 
um extensa ficha criminal.

a corporação também 
apontou que Warley teria 
mandado matar o advo-
gado criminalista emerson 
Thadeu Vita Ferreira por 
duas vezes. Um dos aten-
tados ocorreu há um ano 
e meio, quando emerson 
saía do escritório em que 
trabalha, no Setor Oeste. 
Na outra vez, nesta quarta-
-feira, a PM realizou abor-
dagem em dois homens 
que confessaram que iriam 
matar o advogado.

emerson, por sua vez, 
foi apontado pela Polícia 
Civil como integrante do 
Comando Vermelho e che-
gou a ser preso temporaria-
mente no último dia 4 de 
abril, mas teve o pedido de 
prisão revogada cinco dias 
depois. Durante as inves-
tigações, emerson foi sus-
peito de sumir com autos 
em trâmite do poder judi-
ciário. Um desses autos es-
tava, inclusive, no gabinete 
de uma desembargadora.

Polícia de Goiás prende 
casal conhecido como 
“Bonnie e Clyde do Cerrado” 

MP-GO denuncia soldado da Força 
Nacional por feminicídio em Jataí 

Um casal conhecido 
como “Bonnie e Clyde do 
Cerrado” foi preso pela Polí-
cia Civil suspeito de praticar 
uma série de roubos em Goi-
ânia e aparecida de Goiânia. 
O apelido faz referência a 
uma famosa dupla criminosa 
norte-americana. 

Segundo a polícia, o casal 
de 22 anos foi preso preven-
tivamente e já possui extenso 

histórico criminal. a prisão foi 
realizada após apuração do 
modus operandi. relatos das 
vítimas dão conta de que eles 
agiam com violência. 

a dupla praticou dezenas 
de roubos à residência, res-
tringindo a liberdade das ví-
timas e com uso de arma de 
fogo. Pelo menos seis crimes 
envolvendo os suspeitos já 
estão em fase de investigação. 

Soldado da Força Na-
cional, josimar Pereira 
da Silva foi denunciado 
pela 6ª Promotoria de 
justiça de jataí pelo fe-
minicídio praticado con-
tra Nathalia Lima Costa. 
a vítima foi assassainada 
no último dia 9, dentro 
da casa do denunciado, 
com um tiro de revólver 
calibre 38 na cabeça. 

josimar da Silva e a ví-
tima namoraram por cer-
ca de um ano. Segundo 

a denúncia, o integrante da 
Força Nacional iniciou uma 
discussão com a vítima após 
uma suspeita de traição. 
após matar a companheira, 
josimar escondeu a arma na 
geladeira e fugiu. 

“ele agiu impelido pelo ci-
úme excessivo, controlador 
e doentio, somente pela sus-
peita de que a vítima man-
tivesse relação com outras 
pessoas. Também agiu a fim 
de colhê-la de surpresa para 
não lhe possibilitar nenhu-

ma reação, atirando enquan-
to ela, desarmada, estava 
sentada na cama”, afirmou 
promotor de justiça Paulo 
de Tharso Brondi.

reprodução
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Jânio Darrot: “PSDB 
vai lançar em 2020 pelo 
menos 150 candidatos”

Presidente do PSDB 
Goiás, jânio Darrot infor-
mou ontem que o partido 
vai lançar em 2020 pelo 
menos 150 candidatos, 
inclusive em Goiânia, 
anápolis e aparecida de 
Goiânia, os maiores colé-
gios eleitorais do estado. 
a informação doi ficulga-
da durante série de reu-
niões com  10 prefeitos 
e lideranças da sigla no 
diretório estadual, locali-
zado no setor Sul.

acompanhado pelo 
presidente da associação 
Goiana dos Municípios 
(aGM) e prefeito de hi-
drolândia, Paulo Sérgio re-
zende, Darrot recebeu pre-
feitos e também lideranças 
de vários municípios do 
interior. De acordo com 
Paulinho, o clima entre os 
prefeitos tucanos é de “oti-
mismo em relação à nova 
direção do partido”.

“O jânio Darrot é uma 
pessoa maravilhosa, gran-
de gestor. Tanto na área 

empresarial, quanto na área 
administrativa pública”, ob-
servou Paulinho ao avaliar os 
recentes encontros que Dar-
rot tem mantido com as lide-
ranças do partido no estado. 
“ele está conversando com 
prefeitos, vereadores e lide-
ranças. Vai preparar o partido 
para 2020 e era isso que o es-
tava precisando”, avalia.

Participaram das reuniões 
os prefeitos Naçoitan Leite 
(Iporá), Márcio Tuca (Braza-
brantes), acreúna (edmar 
Oliveira), eurípedes Miguel 
(Nova américa), Nauginel 
antunes (aragoiânia), Zé Fa-
leiros (Silvânia), Cunha (Por-
teirão), Frederico Marques 
(Santo antônio de Goiás) e 
Célio Fleury (Corumbá).

Bolsonaro diz que decreto 
foi reavaliado para não 
comprometer texto todo

aO comentar as 
alterações do 
decreto de 

armas, o presidente jair Bol-
sonaro afirmou na noite de 
ontem que a reavaliação foi 
realizada para que o governo 
não tivesse “problemas com 
a justiça e com a Câmara”, 
evitando colocar “todo o de-
creto” em risco. Segundo Bol-
sonaro, o governo levantou 
onde houve maior incidência 
de reclamações em torno do 
texto para reestudar as me-
didas junto aos ministérios. 
“Começaram a pipocar ações 
na justiça, também de par-

lamentares, políticos. então 
levantamos onde tinha maior 
incidência de reclamações 
sobre isso, para nós não ter-
mos problemas com a justiça 
e com a Câmara e colocar 
em risco todo o decreto, nós 
reestudamos juntamente 
com a advocacia-Geral da 
União, Casa Civil, Ministé-
rio da justiça e Segurança 
Pública e Defesa”, disse 
o presidente durante live 
transmitida pelo Facebook.

Bolsonaro avaliou que não 
tiveram muitas mudanças no 
decreto, com uma “preser-
vação de 90%” do texto ori-

ginal. O presidente também 
mencionou durante a live os 
questionamentos em torno 
da aquisição de fuzil para 
pessoas que vivem no cam-
po, ressaltando que os parâ-
metros serão definidos pelo 
Comando do exército em até 
60 dias. “a aferição dos pa-
râmetros será feita pelo co-
mando do exército. eu estou 
falando de fuzil, as demais ar-
mas de porte sem problema 
nenhum”, disse Bolsonaro, 
esclarecendo também que o 
decreto permite o uso da 
arma em todo o períme-
tro da propriedade rural.

“Permitimos para todo 
perímetro da propriedade, 
se tua terra tem 500 hecta-
res, vai poder usar a arma”, 
afirmou o presidente. Bolso-
naro ainda anunciou durante 
a transmissão que o ministro 
da justiça e Segurança Públi-
ca, assinou decreto que au-
toriza a nomeação de 1047 
novos policiais federais. “O 
ministro Moro trabalhou 
muito nessa proposta, junto 
ao ministro Paulo Guedes, 
e conseguiu sinal verde, 
sinal que ele está prestigia-
do, não é qualquer um que 
consegue isso”, disse.

reprodução

Presidente 
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Show Turnê
De hoje até dia 29 de maio, vai 
acontecer o Festival Internacional 
de Cinema da Diversidade Sexual 
e de Gênero de Goiás – DIGO, 
no Cinema Lumière, do Banana 
Shopping. Filmes de toda parte do 
mundo serão exibidos durante o 
evento. Serão 36 curtas e 11 longa-
-metragem. a entrada é franca!

a Monkey Goiânia promove hoje, 
a partir das 21 horas, a maior 
festa brega da cidade, a Breguete. O 
evento contará com a participação 
da Cabaré de eliete, uma big band, 
com direito a nipe de metais e tudo 
o mais, formada por Diogo Cordeiro 
(vocal), Yuri Lafayette (teclado), Diego 
Trigueiro (bateria), Denilson (guitarra), 
hebert Cotonete (trompete), Big Paul 
(trombone) e japão (contrabaixo).

Os painéis contarão com temas 
bem relevantes e significativos, 
como Gestão do Tempo, Gratidão, 
Conexão com o Mundo, Caráter 
Conta, Metas e estratégias de estu-
do, Ferramentas de aprendizagem, 
educação emocional e Gamifica-
ção. O evento é aberto ao público.

“Nós vamos mudar o mundo”, esse 
é o tema central do ethos Conecta 
2019, evento que acontece no 
próximo dia 31 de maio, a partir das 
7h30, na escola ethos em Goiânia. 
O intuito é desenvolver a habilidade 
dos alunos em falar em público, já 
que eles irão debater e apresentar 
ideias sobre o futuro da educação, 
sendo mediados pelos professores.

De hoje até dia 2 de junho, nove locais 
vão participar do 1º Circuito Burger 
Brasil Guaraná, evento que será 
realizado pela marca goiana. ao todo, 
nove pontos de venda vão oferecer 
opções de combos de sanduíche 
+ refri Brasil Guaraná com 20% de 
desconto, incluindo opção vegana. Os 
valores variam entre r$ 16 e r$ 32.

a aVIVa algar FLC, detentora dos 
destinos rio Quente e Costa do 
Sauípe, acaba de anunciar três novos 
executivos. Vanessa esteves assume 
como Gerente de experiência Vendas 
no segmento de Lazer, e Viviane de 
Camargo Barbosa Braz como Geren-
te de experiência Vendas MICe. já Fá-
bio Mazini Pereira de Souza é o novo 
Coordenador de Trade Marketing.

Os locais participantes são armazém 
Burger, armazém Frida, Beef & Burger 
85, Bulls hamburgueria, Cazzero Burger, 
jeff Burguer, Perdigueiro hamburgueria, 
Sandubão Burger e Uau Burger. O Brasil 
Guaraná é um refri goiano com pegada 
gourmet comercializado em garrafas de 
vidro de 350 ml e que possui 8,5% de 
extrato de guaraná na sua fórmula.

Os palestrantes Professor Baroni 
da Suno research, Diego Siqueira 
e Bruno Nunes, ambos da TG Core, 
são alguns dos nomes que pro-
metem um conteúdo de alto nível 
em investimentos durante o FIVe 
- Finanças, Investimentos, Valor e 
economia, evento que acontece 
no dia 8 de junho, das 8h30 às 
13h, no K hotel, em Goiânia.

A banda Yas & The high Groove 
volta ao palco do Lowbrow Lab 
arte & Boteco, hoje, sexta-feira 
(24), a partir das 22h30.

A rede de franquias goiana 
Fast açaí inaugurou no sába-
do, dia 18, mais uma loja em 
Goiânia, no Mega Moda Park, 
localizado na região da 44. 

Lara Monteiro e Leandro Meire-
les organizam o 4º Dogs Day dia 
07 de julho, das 14h às 16h, no 
Parque Vaca Brava, em Goiânia.

a Coca-Cola Brasil acaba de 
criar uma bebida mais próxima 
possível ao suco de fruta que 
as pessoas fazem em casa: sem 
conservantes, corantes e açúcar. 
O novo Del Valle, que chega ao 
mercado este mês, tem apenas 
quatro ingredientes:  suco de fru-
ta, água, vitamina C e aromas na-
turais. Com um média de 78% de 
concentração de suco, o novo Del 
Valle terá seis sabores: Laranja, 
Uva, Pêssego, abacaxi, incluindo 
ainda duas combinações de frutas 
Manga com Maracujá e Laranja 
com Goiaba.

O cantor jão se apresenta amanhã 
em Goiânia com sua turnê Lobos 
2.0, no Teatro Madre esperança Gar-
rido, às 19h30. O show que conta 
com os sucessos do primeiro álbum 
do artista terá os hits “Imaturo”, 
“Álcool” e “Vou morrer sozinho”.

O show “acústico jota Quest – Mú-
sicas para cantar junto”, acontecerá 
no sábado, dia 1º de junho, às 
22h, no Centro de Convenções da 
PUC. Ingressos pelo site: https://
meubilhete.com, na Loja Primetek, 
republica da Saúde e Tribo do açai.

No 2º encontro Você é Incrível, idealizado pela dra. Marcelly Achkar (segunda 
da direita para a esquerda) contou com a participação de Thalita Lobo, Stephania 
Borges, Liane Coelho, Lorena Rayalla e a anfitriã Flávia Oliveira

A empresária Carolina Guimarães, importadora e dis-
tribuidora do Azeite Olivenol no Brasil, recebeu recente-
mente em Goiânia os produtores da marca, o Presidente 
Luis Arroyo e o Vice-Presidente Antônio Chumilla

ZoNA FRANCA

A ícone do transformismo no 
Brasil, a Lorna Washington 
será homenageada hoje, às 
18h30, durante o Festival 
DIGO 2019, no Cinema Lumi-
ére, do Banana Shopping
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NA CINEMARK VOCÊ TEM DIVERSÃO 
GARANTIDA E BRINDES EXCLUSIVOS.

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN
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------------------------------- 
CONSÓRCIO CICAL: 
REALIZE SEU SONHO DE 
FORMA SEGURA, CREDI-
TOS PARA CARROS, MO-
TOS E CAMINHÕES, SEM 
JUROS E SEM BUROCRA-
CIA. SIMULACÕES E IN-
FORMACÕES LIGUE (62) 
9 9452- 2980 whatsaap 
CONSULTOR DE VENDAS 
: ANTONIO CRUZ
-------------------------------   
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
CREDITO PARA SEMI 
NOVO r$ 26.470.69 EN-
TRADA +  70 parcelas 
r$ 437,13 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 34.526,99
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 570,16 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------

CREDITO R$ 15.231,00 
CB 250 TWISTER STD 
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 281,39 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 19.565,30
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 361,45 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------

CREDITO R$ 40.724.70
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 672,51 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
----------------------------- 
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------

HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
CREDITO R$ 29.923,40
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 494,14 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 24.168,90
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 446.49 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508  consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
CONSÓRCIO CICAL:
REALIZE SEU SONHO 
DE FORMA SEGU-
RA, CREDITOS PARA 
CARROS,MOTOS E CA-
MINHÕES, SEM JUROS E 
SEM BUROCRACIA.SIMU-
LACÕES E INFORMACÕES 
LIGUE (62) 9 8108-1508 
whatsaap CONSULTORA 
DE VENDAS : EVANILDE 
FERNANDES
-------------------------------

COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
----------------------------- 
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------

SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
33.000,00 Fone: (62) 
3259-0040’
-------------------------------

Veículos

 

diariodoestadogo.com.br ANO 12, Nº 2078Goiás, Tocantins e DF, 24 de Maio de 2019



-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------

APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------

APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS: Prostáti-
ca e exótica com velas e 
depilação. F: 98642-2868
----------------------------
AS MELHORES MAS-
SAGENS: Massagem Tai-
landesa, tântrica, lenços 
de seda, 4 mãos, yoni, 
terapêutica, relaxante, 
anti-stress, com pés, 
depilação esfoliação e 
outras. Todas elas com o 
objetivo de proporcionar 
novas sensações de pra-
zer. F: 98642-2868
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
ARTA de Crédito 31.302, 
00 entrada 10 mil e + 35 
x 832,00 Bradesco fone: 
(62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
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‘Como vou ser padrinho 
de quem mal conheço?’, 
diz Whindersson Nunes

Os digitais influencers 
Whindersson Nunes e Car-
linhos Maia usaram o Twit-
ter para discutir em públi-
co na tarde de ontem. a 
briga se originou por conta 
do não comparecimento 
de Whindersson no casa-
mento de Carlinhos, para 
o qual havia sido convida-
do para ser padrinho, na 
última terça-feira, 21. 
após a discussão, Carli-
nhos Maia desativou seu 
perfil no Instagram.

em entrevista ao jor-
nalista Leo Dias publica-
da nesta quinta-feira, 23, 
Carlinhos Maia fez críticas 
à postura de Whindersson 
Nunes: “ele me avisou 
que não seria padrinho 
do casamento uma sema-
na antes, tendo três me-
ses para me avisar desde 
que o convidei. e a notícia 
surgiu justamente no dia 
da cerimônia”. “Quando 
você deixa de ser o nú-
mero um, você não fica 
feliz. Imagine que você 
era o queridinho e não é 
mais. Simples. Nunca fiz 
nada”, continuou.

Pouco depois da divul-
gação da notícia, Whin-
dersson Nunes publicou 
uma sequência de risos 
em seu Twitter, o que foi 
encarado como uma in-
direta à entrevista dada 
por Carlinhos Maia. Maia 
também foi ao Twitter 
para afirmar estar ar-
rependido da situação: 
“Logo eu, que falo tanto 
para as pessoas seguirem 
e resolverem suas coisas 
internamente me deixar 
levar pela última vez por 
fofocas e intrigas”. “Isso 
serviu pra uma coisa: 
entender que a felicida-
de realmente incomoda. 
entender que algo tão 
pequeno, perto do que é 
meu trabalho e de Whin-
dersson, fermentamos 
polêmicas para pesso-
as que a vida é apenas 
aplaudir brigas”. “aca-
bei me desconhecendo 
agora, e porque me pro-
nunciei sobre algo que 
acontece em todas as re-
lações. Não levei em con-
sideração o trabalho que 
fizemos juntos, que foi a 
coisa bonita dessa histó-
ria toda”, prosseguiu.

Minutos depois, Whin-
dersson Nunes publi-
cou um print mostrando 
que o perfil de Carlinhos 
Maia teria curtido o co-
mentário de uma usuá-
ria ironizando o tuíte de 
Whindersson com os ri-
sos: “Oxe, não era ele que 
tava com depressão?”. 
Na sequência, respondeu 

alguns tuítes afirmando que 
Carlinhos teria lhe bloquea-
do no Whatsapp, e expondo 
mais detalhes sobre a briga, 
incluindo o motivo por quê 
Whindersson Nunes não foi 
ao casamento de Carlinhos 
Maia. “eu disse a ele que 
não fui porque não me sen-
tia bem em ser padrinho de 
casamento do cara por causa 
do jeito que ele me tratava, 
como eu vou ser padrinho 
de quem eu mal conheço, o 
cara me bloqueia, não me dá 
o direito de conversar e me 
difama na TV”, afirmou.

em seguida, prosseguiu: 
“Só eu sei o que passei com 
você nesses últimos meses 
gravando e não tô afim de 
falar nada disso aqui porque 
você está em um momento 
único da vida, então me dei-
xe.” “e por favor, não vá atacar 
ninguém, não, deixe cada um 
seguir sua vida e ser feliz. O 
momento é de festejar, é de 
felicidade. Deseje felicidade 
aos noivos, e que Deus este-
ja sempre olhando por todos 
nós!”, encerrou Whindersson.

Carlinhos Maia chegou a 
publicar alguns stories desa-
bafando sobre a situação, in-
clusive falando sobre si mes-
mo na terceira pessoa em 
alguns momentos. “Meus 
seguidores, me perdoem. 
Gente, eu tô numa briga 
idiota. Me deixei me levar, 
como é que pode? Logo eu, 
que falo tanto em Deus, em 
acreditar, em empatia, em 
amor. Celebrei meu casa-
mento e agora estou dando 
ibope para uma coisa desse 
tamanho? ei Carlinhos, ei, 
cara, você tem um trabalho 
massa!”, disse Maia.

após as respostas dadas 
pelo colega, Carlinhos Maia 
publicou uma foto ao lado 
de Whindersson Nunes e Ti-
rullipa, trio que contracena 
junto em Os roni, programa 
do canal Multishow: “Con-
tinuo sendo fã desse cara e 
não vou deixar de ser nunca! 
Você tem seu espaço e eu o 
meu. O resto é só falatório.” 
“Você chegou primeiro e eu 
depois e nos unimos. Você 
me falou sobre amar e eu te 
falei sobre amor (parece até 
um casal). Você me ensinou 
muitas coisas e me ouviu 
quando eu precisei, obriga-
do. ... Whindersson, perdão 
por ouvir o que disseram de 
você sobre mim. Perdão a 
todos!”, continuou.

O humorista Tirullipa fez 
um comentário: “Somos ir-
mões! sic Sempre seremos! 
Deus nos dê sempre a paz”. 
Minutos depois, a conta de 
Carlinhos Maia no Insta-
gram havia sido tirada do ar. 
“Meu Instagram não caiu, 
desativei!”, afirmou.

Rodeio Show de 
Senador Canedo 
começa hoje

O rodeio Show de Se-
nador Canedo co-
meça hoje e vai até o 

dia 2 de junho. a festividade 
marca os 30 anos de emanci-
pação política do município. 
Na programação, shows de 
artistas de renome nacional 
e apresentações locais, além 
de montarias com melhores 
peões e locutores do Brasil. 

Uma grande estrutura 
está sendo montada na an-

tiga estação Ferroviária da 
cidade, com dois palcos, que 
nesta edição ganha passarela 
para dar mais interação com 
o artista e o público presen-
te. além de camarotes, Boa-
te com programação de Djs 
e shows exclusivos, praça de 
alimentação com várias op-
ções de comidas e bebidas.

junto a demais atrativos 
como a Fazendinha, onde 
são preparados pratos ti-

picamente rurais, além do 
alambique e fábrica de rapa-
dura, Casa Social onde são 
servidos caldos, canjicas e 
atrações musicais e demais 
stands com atividades e 
atrações para o público. 

entre os cantores confir-
mados para esta edição estão 
Gustavo Mioto, jefferson Mo-
raes, Trio Parada Dura, hugo e 
Guilherme, Damares, Di Paullo 
e Paulino, Diego e Victor hugo, 

Cleber e Cauan, Leonardo, Léo 
Canhoto e robertinho, Naiara 
azevedo e andré e andrade.

Em todos os dias, tam-
bém, terão atrações locais, 
que abrirão os shows prin-
cipais e também em demais 
espaços dentro do evento. 
O custo do ingresso é de r$ 
25, sendo entrada gratuita 
nos dias 27 de maio, na noi-
te gospel e no encerramento 
do rodeio, dia 2 de junho.
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